
Het jubileumfeest  van  burgemeester Roijer  

 

De voorbereiding  

De Zwolsche Courant van 27 april 1935 besteedt een halve pagina aan het komende jubileum van 

burgemeester Roijer. Breedvoerig worden zijn verdiensten voor Hasselt en de regio beschreven. 

Vanwege zijn grote inzet voor de stad is hij erg geliefd in Hasselt. Daarnaast zette hij zich in voor de 

tramverbinding Zwolle- Blokzijl, de nieuwe weg van Hasselt naar Lichtmis en van Hasselt naar 

Zwartsluis. Hij zette zich ervoor in dat Hasselt een belangrijke plaats werd voor de op- en overslag 

van kunstmest en wegmateriaal (basalt). Hij zorgde ervoor dat de gemeente Hasselt zich aansloot bij 

de IJsselcentrale, zodat de plaats over een goedkoop en stabiel elektriciteitsnet kon beschikken. Hij 

was ook belangrijk voor de volkshuisvesting; 

oude woningen werden verbeterd en 

nieuwbouwplannen werden gerealiseerd ( 

Eikenlaan). Hij had de energie om veel zaken in 

Hasselt te vernieuwen of te verbeteren. De 

inwoners zijn hem daar erg dankbaar voor. 

Daarom wordt er op 22 mei een groot feest 

gevierd. De straten zijn rijk versierd met vlaggen, 

lampions en dennengroen. Bij het stadhuis staat 

een prachtige ereboog. Op de lege plek aan de 

Veersteeg is een prachtige fontein gebouwd 

door firma De Groot uit Zwolle(foto).  De lege 

plek is ontstaan doordat de tramhalte enkele 

maanden eerder is afgebroken en de rails zijn verwijderd. Op de avond voor het feest geven de 

muziekkorpsen een concert op de Markt waarbij het stadhuis door schijnwerpers van alle kanten 

prachtig wordt verlicht. 

De feestdag begint al om 8 uur met klokgebeier 

vanaf de toren. Om 8.30 uur staan de 

muziekkorpsen Hasselts Fanfare en Euphonia 

klaar om met vrolijke klanken naar het huis van 

de burgemeester aan de Heerengracht te 

marcheren. De burgemeester en zijn vrouw 

worden gefeliciteerd door het organiserend 

comité. Enkele kinderen bieden een bouquet 

bloemen aan. De burgemeester stapt met een 

aantal familieleden, waaronder zijn moeder, in 

de gereedstaande auto’s. 

 

Het gezelschap maakt onder begeleiding van de 

twee muziekkorpsen een rondritje door de 

versierde straten. De route gaat vanaf de 

Heerengracht via de Nieuwstraat, de Markt, 

Achter de muren, de Hoogstraat, Keppelstraat, 



Prinsengracht, Rosmolensteeg, Hofstraat, 

Ridderstraat, Eiland, Eikenlaan, de Brakken en 

de Nieuwstraat naar het stadhuis. Onderweg 

wordt de jubilaris uitbundig toegejuicht. Bij het 

stadhuis hebben zich ondertussen de leerlingen 

van alle lagere scholen verzameld. Er volgt een 

korte toespraak van dhr. Harmsma, hoofd van 

de Hervormde school.  Hij benadrukt de 

bijzondere betekenis van de burgemeester 

voor Hasselt. 

 

Het marktplein staat vol schoolkinderen. Enkele meisjes overhandigen mevr. Roijer een tuil bloemen. 

Onder begeleiding van muzikanten zingen alle leerlingen samen het ingestudeerde jubileumlied 

(foto) en twee coupletten van het Wilhelmus. De burgemeester antwoordt dat hij ontroerd is door 

deze blijken van oprecht medeleven van de Hasselter jeugd.  

 

Raadsvergadering 

Het gezelschap gaat het stadhuis binnen naar de 

raadszaal. De tribune zit stampvol met 

belangstellenden. Op de foto zien we de 

burgemeester en zijn vrouw en ook de moeder 

van de burgemeester. Op de agenda van de 

raadsvergadering staan drie punten. Wethouder 

Holtrust stelt voor om de Veersteeg een nieuwe 

naam te geven en te herdopen in Burgemeester 

Roijerplein. Dit voorstel vindt veel bijval en wordt 

met algemene stemmen aanvaard. Hij houdt 

daarna een toespraak waarin hij burgemeester 

Roijer bedankt voor zijn onvermoeibare werklust en zijn onpartijdig leidinggeven. Dhr. Overmars, 

oudste raadslid, benadrukt de rol van mevr. Roijer. Zij staat altijd klaar om waar nodig en mogelijk 

leed te verzachten en nood te lenigen. Gemeentesecretaris Van der Wal benadrukt het wederkerige 

vertrouwen tussen raad en burgemeester. Hij biedt een in Marokein-leder uitgevoerd album aan, 

waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit de vijfentwintig jaren zijn samengebracht. Daarna volgen 

nog meerdere toespraken. 

 

Feest op het voetbalveld  

Na afloop van de gemeenteraadsvergadering en een kleine 

receptie gaat het gezelschap naar het sportterrein aan het 

Zandvoort waar de schooljeugd zich de hele dag vermaakt met 

verschillende festiviteiten. De animo voor de draaimolen stijgt 

wanneer de jubilaris enkele ritten meedraait (foto)  

Zangvereniging ”Loof den Heer” zingt de jubilaris en zijn 

vrouw toe. Daarna gaat het gezelschap terug naar de stad en 

verzamelt zich om 14.00 uur op het Burgemeester Roijerplein.  



De fontein op het plein  

Op het van Roijenplein ziet het zwart van de mensen. De voorzitter van het huldigingcomité dhr. 

Hellenthal houdt een toespraak. Uit naam 

van alle inwoners van Hasselt draagt hij het 

fonteinmonument op het plein over aan de 

jubilaris. De burgemeester spreekt een 

woord van dank waarna zangvereniging 

Excelsior nog een nummer zingt. Daarna 

wordt heel Hasselt uitgenodigd op de 

receptie die tot 17.00 uur duurt.  Ongeveer 

300 personen komen de jubilaris feliciteren 

waaronder ook de drie oudste vrouwelijke 

inwoners van Hasselt.  Er worden cadeaus 

aangeboden. Opmerkelijk is  het cadeau  van het gemeentebestuur van Zwartsluis.  Zij 

overhandigden een aantal zwanen “voor de stoffering van de stadsgracht”. ‘s Avonds wordt een 

openluchtconcert gegeven en een voorstelling van een openluchtbioscoop. Het feest wordt besloten 

met een fakkeloptocht en een muzikale rondgang door de binnenstad. 

Henk Poelarends 


